
Менеджер проектів у сфері екології  

(дистанційно, будь-яке місто) 

Про компанію Наша компанія надає послуги з розробки природоохоронної документації, 

екологічного консалтингу та аудиту, а також пошуку рішень щодо зниження 

навантаження на навколишнє природне середовище 

Компанія заснована в 2015 році командою професіоналів, проте вже займає 

провідні позиції на ринку. У портфелі нашої компанії більше 400 успішно 

реалізованих проектів для таких великих компаній, як Метінвест, ДТЕК, 

АрселорМіттал Кривий Ріг, НКМЗ, Донбасенерго, DCH і багатьох інших 

Опис вакансії У зв'язку зі збільшенням обсягів робіт ми шукаємо на віддалену (дистанційну) 

роботу менеджера проектів у сфері екології 

Менеджери проектів в нашій компанії працюють у вільному графіку і самі 

планують свій час 

Опис вимог Ми підходимо один одному, якщо Ви проактивні, комунікабельні, «на ти» з 

комп'ютером і бажаєте працювати в молодій амбітній команді. Наш 

ідеальний кандидат в обов'язковому порядку повинен бути орієнтований на 

результат, дисциплінований і стресостійкий. Також важлива грамотна усна 

і письмова мова 

Обов’язкові вимоги Єдиними обов'язковими вимогами для розгляду резюме є наявність досвіду 

прямої роботи із Клієнтом та акуратність в оформленні документів 

Також обов’язковим є вільне володіння ПК (MS Word, MS Excel, MS Power Point) 

 

Бажані вимоги Навики управління проектами та створення діаграм Ганта 

Посадові обов’язки  вибудовування і підтримка взаємин з клієнтами, управління 
очікуваннями клієнтів 

 вирішення організаційних питань (роздрукування документів, обмін 
оригіналами документів, організація поїздок на підприємства) 

 контроль і ведення договірної документації (договори, акти 
виконаних робіт та інше) 

 ведення обліку в CRM-системі 

 контроль графіка проекту в MS Project 

 регулярне інформування клієнтів про хід проектів 

Ми пропонуємо  віддалена (дистанційна) робота без знаходження в офісі 

 самостійне планування робочого часу 

 офіційна заробітна плата + бонуси за виконання проектів 

 можливість кар'єрного росту  

 компенсація витрат (мобільний, відрядження та інше) 

 навчання 

Контактна інформація Якщо, прочитавши цей текст, Ви подумали «Це про мене!» - надсилайте своє 

резюме на office@cern.com.ua і ми з задоволенням розглянемо Вашу 

mailto:office@cern.com.ua


кандидатуру! 

 


